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Tại sao nên cho con tham gia
các khoá học ngoại khoá?

Trong khuân khổ các hoạt động trong thời
gian rảnh rỗi, trẻ em sẽ phát triển được các
kỹ năng của mình, kết bạn mới và cải thiện

tiếng Séc qua các trò chơi!

Các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi được cung
cấp bởi các Cung thiếu nhi hoặc các trường tiểu học:

Rất nhiều các hoạt động được tổ chức, ví dụ bởi Cung thiếu
nhi ở Modřany hoặc Trường cơ sở Giáo sư Švejcar.



CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG!

Các khoá học vẽ và sáng tạo

Các khoá học khiêu vũ

Các khoá học âm nhạc

Với sự giúp đỡ của giảng viên, trẻ em có
thể tự làm những sản phẩm đẹp mắt ở
các khoá học vẽ tranh, hội hoạ, gốm sứ
hoặc may vá, sau đó các em có thể mang
sản phẩm về nhà. Bằng cách này, các em
phát triển khả năng sáng tạo, tính kiên
nhẫn, chính xác, học cách giải quyết vấn
đề và dần dần có được sự tự tin.

Có một số các câu lạc bộ khiêu vũ tập
trung vào các phong cách khiêu vũ
khác nhau - múa ba lê, khiêu vũ hiện
đại, thể dục majorette hoặc thể dục
nhịp điệu. Vào cuối năm, khoá học
thường kết thúc bằng một buổi biểu
diễn trong đó các em nhỏ cố gắng biểu
diễn vũ đạo đã học trước khán giả. 

Trong khoá học âm nhạc, trẻ em có thể
phát triển kỹ năng ca hát của mình cả
trong dàn hợp xướng và đơn ca. Hoặc
các em có thể chọn một trong các loại
nhạc cụ, chẳng hạn như sáo, guitar hoặc
keyboard. Học sinh học từ lý thuyết âm
nhạc, thông qua các bài tập nhịp điệu
đến cách chơi nhạc cụ, mà các em sẽ thể
hiện ở buổi biểu diễn cuối cùng.



Nhờ các hoạt động thể thao, trẻ sẽ học
cách làm việc theo nhóm và cả độc lập.
Ngoài việc hiểu rõ luật chơi của môn thể
thao, học sinh sẽ nâng cao thể trạng, khả
năng phối hợp cơ thể, học tính siêng năng
và tính kiên nhẫn. Các em cũng rèn luyện
tư duy chiến lược và học cách thua và
thắng.

Các khoá học thể thao

Các câu lạc bộ thể thao thường cung
cấp các môn bao gồm điền kinh, bóng
đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng sàn, thể
dục, leo núi, yoga, võ thuật, thể dục dụng
cụ, trượt patin, bóng chuyền bãi biển, bơi
lội, quần vợt và bóng bàn.

Trẻ em có thể tham gia hầu hết các khoá
học mà các em yêu thích và hứng thú.
Ngoài các hoạt động giải trí được đề cập ở
trên, bao gồm lập trình trên máy tính, học
ngôn ngữ mới, nhiếp ảnh, sản xuất phương
tiện truyền thông, thiết kế web, trò chơi
trên bàn cờ (chẳng hạn như cờ vua) và viết
sáng tạo.

... và các khoá học khác

CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG!



Chúng tôi chia sẻ đoạn văn bản huấn luyện viên người Pháp Christophe Fourcot:

 “Một người bạn của tôi đã hỏi tôi rằng tại sao tôi lại dành nhiều tiền bạc và thời
gian đến thế chỉ để cho con tôi có thể tập ném bóng, chơi tenis, karate, bơi lội,
đạp xe, đá bóng hay thậm chí là chơi bóng rổ. Tôi trả lời bạn tôi là: mình không
trả tiền để con được tập luyện và vui chơi. Bạn biết mình đang trả tiền cho cái gì
không? Mình đang trả tiền cho con mình học cách trở thành một người có kỷ
luật. Mình trả tiền để con mình học cách chăm sóc cơ thể và tinh thần của bản
thân. Mình trả tiền để con mình học cách làm việc với những người khác và trở
thành một người đồng đội tốt. Mình trả tiền để con mình học cách đối phó với
sự thất vọng khi con không đạt được những gì con mong đợi. Để con hiểu rằng
con phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Mình trả tiền để con mình học cách làm
thế nào đạt được mục tiêu của con. Để con hiểu rằng phải mất hàng giờ đồng
hồ làm việc và tập luyện chăm chỉ thì mới có thể giành được chức vô địch và
thành công đó không thể đến ngay trong một sớm một chiều. Mình trả tiền để
con mình có cơ hội kết bạn mà tình bạn ấy thường kéo dài suốt đời. Mình trả
tiền để con có mặt trên sân, chứ không phải có mặt trước Tivi. Mình trả tiền cho
con để khi về con thấy mệt quá và chỉ muốn nghỉ ngơi, không có thời gian nghĩ
đến những chuyện không hay. Mình trả tiền cho tất cả những điều tốt đẹp mà
môn thể thao này mang lại: Tinh thần trách nhiệm, sự khiêm tốn, sự tôn trọng,
lòng tự trọng, tình bạn, tinh thần đồng đội và sự hợp tác. Đơn giản là mình
không trả tiền cho buổi huấn luyện đào tạo, mà mình trả tiền cho những cơ hội
mà thể thao mang lại cho những đứa trẻ để chúng phát triển những phẩm chất
và kỹ năng hữu ích trong suốt cuộc đời và cho chúng có cơ hội để quý trọng
cuộc đời hơn nữa. Từ những gì mình đã thấy cho đến nay thì đó là khoản đầu tư
tốt nhất của mình. "

TẠI SAO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN RẢNH
RỖI LẠI QUAN TRỌNG?
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